
                                  
                                                                                                                                                

เครดิตวาระ เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององค์กรหรอืตราสารหน้ีทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้  ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักล่าวจะกระท าตลอดอายุของสญัญาหรอืตราสาร 
และสรุปผลเมือ่ครบรอบปี ในระหว่างนัน้หากหน่วยงานดงักล่าวออกตราสารหน้ีใหม่ หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกิจหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มูลผลกระทบเพยีงพอทีจ่ะ
ปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้อ้งยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" (Affirmed) 
หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled)  

  
New Issue Report 

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มหีลกัประกนัชุดปัจจุบนัของ บรษิทั  
ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ที่ระดบั “A+” ด้วยแนวโน้มอนัดบัเครดิต “Stable” หรอื 
“คงที่” ในขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติ้งยงัจดัอนัดบัเครดติใหแ้ก่หุน้กู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุด
ใหม่ในวงเงนิไม่เกิน 5 หมื่นล้ำนบำทก ำหนดไถ่ถอนภำยใน 15 ปีของบรษิัทที่ระดบั “A+” ด้วย
เช่นกนั โดยเงนิที่ได้จำกกำรออกหุน้กู้ชุดใหม่ดงักล่ำวจะน ำไปใชต้ำมวตัถุประสงค์ของบรษิทัหรอื
บรษิทัในกลุ่มเครอืเจรญิโภคภณัฑอ์ำหำรดงัต่อไปนี้ (1) ประกอบธุรกจิทัว่ไป และ/หรอื (2) ขยำย
ธุรกจิ และ/หรอื (3) ลงทุนในหุน้หรอืสนิทรพัย ์และ/หรอื (4) ช ำระคนืหนี้ และ/หรอื (5) ใหกู้ย้มืเงนิ
แก่บรษิทัในกลุ่มเครอืเจรญิโภคภณัฑ์อำหำรหรอืเพื่อปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ในกลุ่มเครอืเจรญิ
โภคภณัฑอ์ำหำร  

อันดับเครดิตยงัคงสะท้อนถึงสถำนะของบริษัทในกำรเป็นบริษัทย่อยหลักของ บริษัท เจริญ  
โภคภณัฑ์อำหำร จ ำกดั (มหำชน) (ได้รบักำรจดัอนัดบัเครดิต “A+/Stable” จำกทรสิเรทติ้ง) ซึ่ง
เป็นผู้ประกอบกำรในธุรกจิเกษตรอุตสำหกรรมและอำหำรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทัง้นี้ กำร
ประเมินอันดับเครดิตยังพิจำรณำถึงกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ผสำนเป็นหนึ่งเดียวกับกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัเจรญิโภคภณัฑ์อำหำรและกำรสนับสนุนในด้ำนต่ำง ๆ ที่บรษิัทได้รบัจำก
บรษิทัแม่ดว้ย 

ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในปี 2563 ปรบัตวัดขีึน้จำกอำนิสงส์ของรำคำสุกรที่ปรบัตวัเพิม่ขึ้น
อนัเป็นผลมำจำกกำรระบำดที่ยำวนำนของโรคอหวิำต์อำฟรกิำในสุกร (African Swine Fever -- 
ASF) ในหลำยประเทศ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยของบรษิัท
เพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ระดับประมำณ 1.5 หมื่นล้ำนบำทในปี 2563 จำกระดับ 3-9 พนัล้ำนบำทในปี 
2560-2562 อตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดั
จ ำหน่ำยที่ปรบัปรุงแล้วปรับตัวดีขึ้นมำอยู่ที่ระดับ 6.3 เท่ำในปี 2563 จำกระดับ 9-25 เท่ำใน
ระหว่ำงปี 2560-2562 ในขณะที่อตัรำส่วนเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อหนี้สนิทำงกำรเงนิเพิม่
ขึน้มำอยู่ทีร่ะดบั 10.7% ในปี 2563 จำกระดบั 2%-7% ในระหว่ำงปี 2560-2562  

ณ สิ้นปี 2563 บรษิัทมหีนี้สนิทำงกำรเงนิที่ปรบัปรุงแล้วอยู่ที่ประมำณ 9.2 หมื่นล้ำนบำท โดย
จ ำนวนเกือบ 80% เป็นหุ้นกู้และเงนิกู้ยมืระยะยำว ส่วนที่เหลือเป็นเงนิกู้ระยะสัน้ส ำหรบัใช้เป็น
เงนิทุนหมุนเวยีน ทรสิเรทติ้งประเมนิว่ำบรษิทัจะมีสภำพคล่องเพยีงพอในช่วง 12 เดอืนขำ้งหน้ำ 
บรษิทัมเีงนิกู้ที่จะครบก ำหนดช ำระในปี 2564 ประมำณ 1.3 หมื่นล้ำนบำท แหล่งที่มำของเงนิสด
เพื่อกำรช ำระหนี้จะมำจำกกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนเป็นหลกั ทรสิเรทติ้งคำดว่ำเงนิทุนจำก
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัจะอยู่ทีร่ะดบั 7-8 พนัลำ้นต่อปี นอกจำกนี้ บรษิทัยงัมสีภำพคล่องจ ำนวน
มำกจำกเงนิสดในมอืจ ำนวนประมำณ 2.2 หมื่นล้ำนบำทและวงเงนิสนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิอกี
หลำยแห่งดว้ย 

แนวโน้มอนัดบัเครดิตและปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นกำรคำดกำรณ์ของทรสิเรทติ้งว่ำบรษิทัจะยงัคง
ด ำรงสถำนะบรษิทัย่อยหลกัที่รบัผดิชอบด ำเนินธุรกิจสตัว์บกแบบครบวงจรในประเทศไทยของ
กลุ่มเครอืเจรญิโภคภณัฑ์อำหำรต่อไป โดยที่อนัดบัเครดติของบรษิทัขึน้อยู่กบัสถำนะเครดติของ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อำหำรเป็นส ำคญั ดังนัน้ กำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอนัดบั
เครดติของบรษิทัเจรญิโภคภณัฑอ์ำหำรกจ็ะส่งผลกระทบต่ออนัดบัเครดติของบรษิทัดว้ยเช่นกนั 

  

บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

ครัง้ท่ี 31/2563 
 26 เมษายน 2564 

CORPORATES 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด: 31/03/64 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต/ 
เครดิตพินิจ 

08/12/63 A+ Stable 
31/03/63 A+ Alert Negative 
04/11/58 A+ Stable 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 
เนำวรตัน์ เตม็วฒันำงกูร 
nauwarut@trisrating.com 
 

สุชนำ ฉันทำดศิยั 
suchana@trisrating.com 
 

วจ ีพทิกัษ์ไพบูลยก์จิ 
wajee@trisrating.com 
 

ศศพิร วชัโรทยั 

 

 
 

 

 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดติกลุ่มธุรกจิ, 13 มกราคม 2564 
- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  26 กรกฏาคม 2562 
- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 
 

บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (CPFTH) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: A+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
CPFTH215A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 4,500 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2564 A+ 
CPFTH231A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,150 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2566 A+ 
CPFTH235A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 4,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2566 A+ 
CPFTH237A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 3,300 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2566 A+ 
CPFTH245A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 4,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2567 A+ 
CPFTH252A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 13,445 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2568 A+ 
CPFTH255A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2568 A+ 
CPFTH261A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 3,350 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2569 A+ 
CPFTH267A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,400 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2569 A+ 
CPFTH275A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 500 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2570 A+ 
CPFTH278A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,359.1 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2570 A+ 
CPFTH281A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 3,050 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2571 A+ 
CPFTH287A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,100 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2571 A+ 
CPFTH295A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 4,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2572 A+ 
CPFTH305A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 3,500 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2573 A+ 
CPFTH308A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 806.1 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2573 A+ 
CPFTH315A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 6,500 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2574 A+ 
CPFTH317A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,200 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2574 A+ 
CPFTH328A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 872.6 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2575 A+ 

CPFTH335A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 3,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2576 A+ 
CPFTH358A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,517.2 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2578 A+ 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธไิม่มหีลกัประกนัในวงเงนิไม่เกนิ 50,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนภำยใน 15 ปี A+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
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เรทติ้ง จ ำกดั จงึไม่รบัประกนัควำมถูกตอ้ง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่ำว และจะไม่รบัผดิชอบต่อควำมสูญเสยี หรอืควำมเสี ยหำยใดๆ อนัเกิดจำกควำมไม่
ถูกตอ้ง ควำมไม่เพยีงพอ หรอืควำมไม่ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มูลดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอยีดของวธิกีำร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 
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